
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-10-09 kl 16.00
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth, Kim Hallgren och Leif Frestadius. Ej 
närvarande: Tina Eriksson   

  

  1 Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Sven-Erik Spjuth. 

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Kvarstår:  Björn Stranne har köpt ett USB 
minne  men ej lagt över informationen. Ska vara klart omgående. 

  6 Kassarapporten 2016-10-09:  1.277.582 SEK  

  7 Genomgång  av budgeten: Svårt av pricka av kostnaderna då Reaxcerfakturan är i en 
klumpsumma. 

  8. Anbud från KO: Eivor har varit i kontakt med Telia Operator som nu har fått klart med Skanova 
angående kostnader och fakturering. Ett möte med Telia Operator kommer att äga rum vecka 
41. Frågor till KO kommer att skrivas ner av Eivor. 

  9. Obetalda fakturor: För första  gången har samtliga betalat i tid. Kvarstår endast 100SEK från 
Laila Åsberg. Fredrik Paulin har 1.450 SEK tillgodo som kommer att flyttas över till januari 2017  
Drift och Underhåll. 

10. Inskick av fakturor till Länsstyrelsen: Gertrud kontaktar Länsstyrelsen omgående för att 
kontrollera om det är ok att skicka in Reaxcerfakturan i sin helhet eller om det måste 
specificeras på grävning, fiberblåsning , material mm. Om fakturan måste specificeras 
kontaktar Gertrud Reaxcer för en ny faktura. Gertrud undersöker också med Länsstyrelsen om 
hur lång handläggningstid Länsstyrelsen har får utbetalning av stödmedel. Föreningen kan bli 
tvungen att ta en bankkredit inför nästa faktura från Reaxcer. 

  11. Övriga frågor: Björn delade ut  mail och telelistan  från Reaxcer till samtliga i styrelsen.  

 Kvarstår: Styrelsen saknar protokoll från mötena med Reaxcer m fl. Uppdrogs åt Björn att maila 
ut till samtliga i styrelsen. 

 Kvarstår: Återställande av asfaltväg hos Bo Schröder. Reaxcer kommer att åtgärda vägen. 

 Kvarstår:  Gertrud sammanställer Frågor och Svar,  för att kunna lägga ut på hemsidan. Beslöts 
att efter mötet med Kommunikationsoperatören, Telia Operator, ska frågor och svar läggas ut 
på hemsidan och läggas i brevlådorna till de som ej har internet.  
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 Kvarstår: En lista ska upprättas av styrelsen där det framgår om fastighetsägarna är nöjda, har 
synpunkter etc. Kvarstår 2 fastighetsägare i Sörviken. I Görvik ser Sven till att samtliga skriver 
på i Görvik. 

 EU skylten ska sättas upp i Görvik som visar att vi gräver fiber. Björn ombesörjer detta 
omgående. 

 Frågor att ta med till nästa möte med Reaxcer: När kommer asfalten att åtgärdas hos Bo 
Schröder, Sörviken? Hur/När återställs vägarna i Görvik? 

 Leif har en del frågor till Telia angående Nodhusen i Sörviken och Görvik angående 
elinstallationer, lås mm. Tas upp med KO. 

 Ett avtal med Eon har skickats in för eldragningar i Nodhuset i Sörviken. 

 Viktigt att påpeka för våra medlemmar att normalt sett svarar varje fastighetsägare för 
grävning från tomtgräns till egen fastighet. Styrelsen har beslutat att grävning skall ske till varje 
fastighet för att underlätta för alla.  

12 Gertrud kallar till nästa styrelsemöte vid behov. 

13 Gertrud avslutade mötet och tackade Björn för som alltid gott kaffe med smörgåsar. Noteras 
skall att Gertrud har lovat bjuda styrelsen på champagne då inkoppling av fiber kommer att äga 
rum. 

 

  

    . 

 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras 
 
                        
Björn Stranne     Sven-Erik Spjuth

     
    


